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                                                  АНОТАЦІЯ

   Організація інноваційної діяльності на підприємствах туристичної галузі.
Вивчено та проаналізовано використання теоретико-методичних та науково-
прикладних аспектів організації інноваційної діяльності на підприємствах 
туристичної галузі. Розроблено практичне застосування інноваційних 
технологій у туризмі, які сміливо можна використовувати для розвитку 
вітчизняної туристичної індустрії, що значно пожвавить розвиток галузі, 
призведе до підвищення якості надання туристичних послуг.
Ключові слова: соціальна відповідальність підприємства, стратегія 
корпоративної соціальної відповідальності, стейкхолдери.

                                               SUMMARY

   Organization of innovative activities in the tourism industry.
The use of theoretical and methodological, scientific and applied aspects of the 
organization of innovative activity at the enterprises of the tourism industry is studied 
and analyzed. The practical application of innovative technologies in tourism, which 
can be safely used for the development of the domestic tourism industry, which will 
significantly revive the development of the industry, will lead to an increase in the 
quality of tourist services.
Keywords: corporate social responsibility, corporate social responsibility strategy
stakeholders.


